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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 

 

      Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois as vinte horas, 

na sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vice-

Presidente Vereador Jonatan Cristiano Kuhn, com a presença dos seguintes edis: 

Leonise Leal Stefenn; Oromar Fernando dos Anjos; Giovane Soares Rozin; 

João Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; Mario Maçalai e Valdir Declero de 

Lima, com ausência do Vereador Enio Alberto Delatorre, que se encontrava com 

problemas de saúde o qual comprovou com atestado médico, invocando a proteção 

de Deus o  Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato prestou juramento 

da suplente de Vereador Leonise Leal Steffen que assumiu uma cadeira por motivo 

do Vereador titular Aldair Clovis Maron estar assumindo neste período a cadeira 

de Prefeito Municipal, em seguida procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis 

a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Mario Maçalai, dando continuidade foi 

feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada 

por unanimidade a ATA  Nº 008 de 11 de abril de 2022, e no período da ordem do 

dia foi analisado o seguinte projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal; 

Projeto de Lei nº 040/22 de 20 de abril de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a assinar convênio com a Associação Hospitalar Chiapetta, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Também 

foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 019/22 de autoria do 

Vereador Oromar Fernando dos Anjos, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal através da Secretaria competente, adquira contêineres grandes para a 

colocação de lixo, para serem colocados na Avenida Ipiranga, e em pontos 

estratégicos da área central em alguns bairros a onde a produção de lixo é maior”. 

Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Proposição nº 020/22 

de autoria do Vereador Oromar Fernando dos Anjos, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através da Secretaria competente, faça reparos em passeios 

públicos sobre tudo na área central da cidade, corrigindo imperfeições pequenas, 

cortando raízes de árvores que estão levantado o passeio e fazer as devidas podas 

de brotação e também levantar a copa das árvores que impedem o tráfego de 

pedestre nos passeios de nossa cidade, com posterior cobrança do proprietário”. 

Matéria aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Proposição nº 021/22 

de autoria do Vereador Oromar Fernando dos Anjos, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal faça um “plebicito”, junto aos moradores do Bairro Nova 

Esperança II (PAC II), quanto a escolha da denominação dessa comunidade, que se 

manifestou a esse vereador por parte de alguns moradores, que seria de senso 



comum a mudança do nome para “VILA ROSA”, além da colocação de um pórtico 

na entrada do Bairro”. Matéria baixada em comissão. Proposição nº 022/22 de 

autoria do Vereador João Carlos Antenoff, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal, viabilize a pavimentação de todo o pátio e interior das garagens das 

máquinas do Município e ampliação do prédio existente”. Matéria aprovada por 

unanimidade de votos dos presentes. No período das Explicações Pessoais, A 

Verª. Leonise Leal Steffen agradeceu a oportunidade e citou que os projetos que 

foram aprovados foram de grande valia iria fazer bem para a nossa comunidade, 

citou também que estava acompanhando os projetos de todos os Vereadores e 

parabenizo-os citando que estava nota dez e que continuem assim que está tudo 

dando certo. O Ver. Oromar Fernando dos Anjos inicialmente citou a presença 

da dona Sonia Rolim que tinha feito um pedido para ele naquele dia que ele 

gostaria de dividir com os colegas Vereadores a respeito da colocação dela numa 

seletiva citando que ela disse que tinha ficado em 2º lugar e gostaria de ser 

chamada, e se dirigiu ao senhor Presidente questionando se não era motivo de  

fazer uma correspondência para o Executivo e ver como é que tá, em seguida 

frisou que a Nise estava chegando e ele estava saindo e agradeceu a todos pela 

paciência que tiveram com ele e que era sempre uma honra estar presente aqui com 

colegas Vereadores, onde tem aprendido muito e agradeceu o Vereador Gabriel e a 

bancada no MDB juntamente com a do PSDB e também ao Presidente, frisou 

também que naquele dia o Vereador Enio tinha lhe ligado e falado da questão dele 

que estava impossibilitado de vir e deixou registro se tivesse aqui iria apoiar as 

suas proposições que tinha gostado, então era esse o objetivo e ficou muito feliz e 

agradeceu a cada um. O Ver. Giovane Soares Rozin saudou todos os colegas 

Vereadores, funcionários e pessoas presentes e desejou uma boa semana a todos. O 

Ver. João Carlos Antenoff frisou complementando aquela sua proposição que 

seria a construção de uma pista de abastecimento com local para troca de óleo, um 

local adequado de acordo com as normas ambientais e citou que foi boa a 

colocação do Vereador Chico e agradeceu  e citou também que o município nem 

tem mesmo uma sala para colocar os filtros de óleo quando trocar e um local 

próprio para colocar óleo queimado que as empresas vem fazer esse recolhimento, 

frisou também de mais umas questões que eles estavam vendo agora começando o 

inverno a poda no passeio público do município e salientou que a poda drástica é 

proibido, então quando algum munícipes precisar de alguma poda que esteja 

causando danos, algum risco elétrico ou até no patrimônio tem que procurar a 

secretaria para eles verem se podem fazer essa poda ou autorizar o próprio 

solicitante a fazer essa poda, frisou também que naquela semana eles receberam 

uns dados do IBGE, que o município de Chiapetta é um dos mais arborizado do 

Rio Grande do Sul estando na colocação vigésima terceira, então dos quatrocentos 

e noventa e sete municípios Chiapetta está muito bem colocada, frisou também que 

tinhas umas ruas que ainda estava difícil de realizar o plantio e o município 

adquiriu mais trezentas mudas de árvores nativas, árvores que não causam 



problemas com as raízes nos passeios público, e solicitou aos colegas Vereadores 

para que repassassem ao público em geral a questão do município de Chiapetta 

estar bem colocado com relação a arborização e que continuamos assim plantado 

mais arvores, frisou também de outra questão que está preocupante no nosso 

município é a questão da dengue que novamente aqui e na região toda,  e ainda tem 

a covid ainda, e entrou no meio à dengue causando danos e também mortes no Rio 

Grande do Sul, e Chiapetta não está fora disso ai também, tem muitos focos ai, e 

frisou que os funcionários que trabalham ai na vigilância estão fazendo um baita de 

um trabalho. O Ver. Joel Pires Corrêa solicitou envio de oficio para o Executivo 

com relação a um assunto polêmico de algumas pessoas que criaram um Fake 

News postando coisas com relação a sua pessoa como Vereador, citando que teve 

um funcionário público que comentou incentivando essa polemica, e esse 

funcionário tinha trabalhado na Câmara de Vereadores e ele quando Presidente 

teve que demitir ele porque não era de confiança, tivemos vários problemas com 

ele, frisou também que esse funcionário foi suspeito, foi acusado da maior chacina 

que aconteceu na mente das pessoas em uma campanha eleitoral, onde deu 

separação, brigas de casais, e também foi por isso que quando ele assumiu a 

Presidência o demitiu por que ele jamais iria trabalhar com ele, e quem o contratou 

não foi muito feliz nessa contratação, frisou também e o Ita era testemunha que 

tiveram que trocar até o site da Câmara de Vereadores, porque ele trancou o site e 

liberava a hora que ele queria, então tivemos que criar outro site, porque o site da 

Câmara estava vinculado com o site pessoal dele, e agora esse funcionário está 

dando novamente problemas incentivando isso ai, frisou também que esse 

funcionário falou que se vingaria dele por ele ter o demitido, então solicitou para 

que fosse aberto um inquérito administrativo contra atitude desse funcionário, e 

frisou também que iria  registrar na delegacia com cópia do Fake News que foi 

criado e provar que foi em horário de trabalho. O  Ver. Mario Maçalai frisou que 

estava na entrada do inverno e questão de estrada com essa chuva que está 

acontecendo graças aos cascalhos que estão sendo feitos, e ele sempre diz citando 

que a vinte e quatro anos atras quando ele era Vereador já falava que não adianta 

nos ter estrada que nem asfalto e lavoura ruim quando chove no inverno, e estrada 

boa no verão se tem lavoura boa, então cumprimentou a Secretaria de Obras que 

está fazendo um excelente trabalho no município de Chiapetta, e citou que tem 

bastante cascalhos em nosso município e é isso que o agricultor precisa é de 

estradas boas, frisou também de um assunto citando que no dia anterior ele estava 

na festa e parece que mudou os ares das pessoas não usando máscaras, as pessoas 

estão mais felizes, mais alegres, então estamos voltando a nossa normalidade que 

coisa boa, mas ainda tem que se cuidar o covid está fraquinho mas não pode se 

descuidar tem que continuar se cuidando. O Ver. Valdir Declero de Lima 

parabenizou o Vereador Jonatan por ter assumido a Presidência naquele dia e 

agradeceu o Betinho por ter vindo a esta casa esclarecer sobre a reunião da 

CERILUZ, e que iria ser muito bom eles virem aqui debater e alguma coisas eles 



Vereadores vão ter que colocar não é simplesmente eles só querer tirar do 

município, e solicitou para fazer uma reunião antes com os líderes das bancadas 

para ver se eles tem algum argumento para colocarem para eles, e solicitou em 

nome da Câmara de Vereadores oficio de pesar pela perda do Motta, logo após 

aproveitando a presença do Chefe de Gabinete Betinho e apesar que eles estiveram 

naquele dia no Gabinete que levasse mais um abraço ao Prefeito em exercício 

Vereador Maronzinho, e se o Eder e o Jorge tiveram alguma notícia lá de cima que 

passam para os Vereadores aqui, frisou também que o Vereador Enio não estava 

presente naquele dia e citou que ele também já passou pelo covid e que tomara que 

fosse só suspeita, porque como o Vereador Mario tinha frisado que estamos quase 

no final e quando vê começa a voltar de novo, frisou também que o município de 

Chiapetta referente ao mosquito da dengue ainda temos de parabéns pelo serviço 

que está sendo feito, porque ele estava assistindo a RBS e o município de Rodeio 

Bonito tinha seiscentas pessoas infectadas e trezentos e poucos suspeitos.  O Vice-

Presidente da Casa no exercício da Presidência Vereador Jonatan Cristiano 

Kuhn frisou que não tinha falado antes sobre a proposição do Vereador Antenoff, 

porque ele também tinha sido procurado para que façam a limpeza do pátio  e 

parabenizou o proponente, em seguida solicitou que também gostaria de mandar 

mais um abraço por intermédio do Betinho Chefe de Gabinete para o Maronzinho e 

que ele tivesse bastante brilhantismo em seu trabalho naquela semana a frente do 

Executivo Municipal, e o Prefeito o Vice e Secretário que estão em Brasília que 

tenham êxito na viagem deles lá, logo após solicitou para que fosse enviado um 

oficio para a Igreja Católica parabenizando o Padre e Presidente pelo trabalho 

feito, e pela bela festa e pediu escusos porque ele não pode estar presente, ele 

estava trabalhando na colheita, dando continuidade desejou também para o 

Fernando e que ele tenha um bom retorno uma hora dessas de estar ai junto  de 

novo, parabenizou mais uma vez também a Nise por está assumindo uma cadeira, 

solicitou também envio de oficio para a equipe de Endemias parabenizando pelo 

serviço que estão fazendo com relação ao mosquito da dengue, frisou também que 

naquele dia estiveram lá com o Vereador Chico conversando com  o Betinho e ele 

ficou feliz sabendo da licitação que iria sair no próximo mês com relação ao asfalto 

e achava que até a próxima colheita estaremos com o asfalto pronto se Deus quiser 

até a entrada do parque na Linha Iracema, e no mais salientou que não tivemos 

uma safra como desejávamos mas Deus deu aquilo que precisávamos. E para 

finalizar agradeceu a presença de todos e convidou para as próximas sessões do 

mês de maio nos dias 09 e 23 às 19:00 horas. E nada mais havendo a ser tratado 

encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso, lavrei a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 

Vereadores presentes.     

 


